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TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

THẾ GIỚI

● Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt giải pháp để tránh tình trạng vỡ nợ trái phiếu mang 
tính hệ thống của các doanh nghiệp phát hành. Trong số đó, hoán đổi nợ thành vốn 
chủ sở hữu được xem là một giải pháp mang lại nhiều hiệu quả tích cực. 

● Ngày 26/02, Nokia công bố kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu lần đầu tiên sau 
gần 60 năm và nhấn mạnh tới mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành thiết bị viễn 
thông.

● Berkshire Hathaway của Warren Buffett lỗ chứng khoán 68 tỷ USD trong năm 2022
● Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ lợi suất trái phiếu giảm, giá dầu trượt hơn 1%

TRONG NƯỚC
● Đề xuất bổ sung đối tượng chịu thuế VAT, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp và người 

dùng
● EU siết chặt quy định với hàng nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuẩn bị 

sớm
● Trong năm 2023, ngành y tế sẽ tập trung các giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu 

thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc
● Ngân hàng nhà nước bơm trên 48 nghìn tỷ đồng qua kênh tín phiếu trong nửa đầu 

tháng

TIN DOANH NGHIỆP 
CEO: Đề xuất tiếp tục quy hoạch khu phức hợp Bãi Trường.
HDG: Đặt mục tiêu lợi nhuận năm 1.053 tỷ đồng, trọng tâm là 
BĐS và năng lượng.
MBB, PVB và PVC là Top những 'ông lớn’ chịu tác động 
nặng từ cục nợ NVL.
BID: Rao bán khoản nợ 186,16 tỷ đồng của nhóm doanh 
nghiệp Nước giải khát Việt Trang.
HUT: Lùi thời gian thực hiện hoán đổi cổ phần với SVC 
Holdings.
HVN: Nới lỏng giá trần vé máy bay: mở thêm ‘đường sống’ 
cho hàng không nội địa.
IBC: Tổng Giám đốc Apax Leaders cần 150 tỷ đồng để phục 
hưng hệ thống, nhiều nhà đầu tư có động thái “xuống tiền” 
cứu vớt
SVC: Vừa đạt lãi kỷ lục, nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt 
Nam lên kế hoạch giảm 25%, "xin trước" được điều chỉnh 
nếu có biến động lớn
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Vnindex phiên giao dịch cuối phiên ngày 
27/2/2023

  Thị trường giảm 18.31 điểm với thanh khoản tăng 
gần 42%, áp lực bán gia tăng và nhóm trụ tiếp tục 
ghi nhận vận động tiêu cực mạnh.

   Một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng
- MA10 & MA20 dốc xuống: Xấu
- MACD cho thấy lực cung gia tăng: Xấu
- Dải Bollinger Bands co lại: Trung tính

   Phiên giao dịch cho thấy tâm lý tiêu cực trên thị 
trường sau khi chỉ số mất đi mốc 1030 dẫn đến 
lực bán được kích hoạt mạnh hơn. Trong ngắn 
hạn, có thể ngưỡng 1000 sẽ là mốc hỗ trợ tiếp 
theo mà chỉ số kiểm định.




